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Voorwoord 

Hierbij presenteren wij U het verenigingsbeleidsplan van de Voetbalvereniging SVI voor de 

periode 2015-2019. Het bestuur acht het van groot belang dat een visie wordt neergelegd 

over de vraag hoe de vereniging de toekomst ziet, welke doelstellingen zij daarbij voor ogen 

heeft en welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn om daaraan invulling te geven. In 

dit beleidsplan wordt de ambitie van v.v. SVI beschreven en de wijze waarop de leden, 

vrijwilligers en sponsoren deze ambitie moeten gaan realiseren.  

 

In het najaar van 2014 is hiervoor de eerste stap gezet met het aanstellen van een nieuw 

Algemeen Bestuur en het wijzigen van de structuur van de verenigingsorganisatie. Het 

formeren van een voltallig bestuur heeft wellicht meer tijd gekost dan gewenst was, 

waardoor de vereniging nu al even zonder algemeen beleidsplan vaart. Vanaf heden kan dit 

beleidsplan bij de uitvoering ter hand genomen worden als leidraad voor de te varen koers.  

 

Alvorens wij dieper zullen ingaan op het Beleidsplan 2015-2019, willen wij als Algemeen 

Bestuur meedelen dat er een voorbehoud dient te worden aangenomen bij het ten 

uitvoering brengen van dit Beleidsplan. Dit voorbehoud vloeit voort uit de op handen zijnde 

veranderingen op maatschappelijk en met name gemeentelijk niveau, welke het lastig 

maken om een visie over de volledige periode van vier jaren neer te leggen. Derhalve zal 

zichtbaar worden dat het merendeel van de strategische doelstellingen zich toespitsen op 

de periode 2015-2017. Deze periode is concreter weergegeven dan de daaropvolgende 

periode 2017-2019. Bij de realisatie van de genoemde ambities zullen onze leden gevraagd 

worden om actief deel te nemen. 

 

Het Algemeen Bestuur, 

 

Zwolle, 10 juni 2015 
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Organisatiestructuur 

Het hoogste orgaan binnen de vereniging is de Algemene Ledenvergadering. Zij beoordeelt 

het Algemeen Bestuur op het gevoerde beleid. 

 

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het gevoerde beleid en legt hierover twee 

maal per jaar verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.  

 

In de Voorjaars ledenvergadering worden de beleidsdoelstellingen geëvalueerd en waar 

nodig bijgesteld. Tevens wordt dan de begroting voor het daaropvolgende seizoen 

gepresenteerd en wordt de Algemene Ledenvergadering om goedkeuring gevraagd. In de 

najaarsvergadering wordt onder andere de jaarrekening over het voorbije voetbalseizoen 

gepresenteerd. Indien daar aanleiding toe is, vindt tussentijds een Bijzondere Algemene 

Ledenvergadering plaats. 

 

Het Algemeen Bestuur van v.v. SVI bestaat uit een zevental bestuursgroepen: 

 BG Voorzitter (Algemeen Voorzitter Harro Velthuis) 

 BG Vice-Voorzitter (Vice-Voorzitter Ernst van Dijk) 

 BG Secretariaat (Secretaris Bas Boekema) 

 BG Financiën (Penningmeester Christiaan van Steenwijk) 

 BG Voetbal Senioren (Voorzitter BGVS Geert Prins) 

 BG Voetbal Opleiding (Voorzitter BGVO Martijn Mellema) 

 BG Facilitaire Zaken (Voorzitter BGFZ Bert van der Kolk) 

 

De Voorzitter vormt samen met het bestuurslid BG Vice-Voorzitter, het bestuurslid BG 

Secretariaat en het bestuurslid BG Financiën het Dagelijks Bestuur van de vereniging.  

 

Ieder bestuurslid heeft een aantal secties onder zich die verantwoordelijk zijn voor 

verschillende terreinen, zie bijlage 1 (Organigram).   
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1. Missie & Visie  

In de missie beschrijven wij het bestaansrecht van de voetbalvereniging SVI. Deze missie zal 

niet voortdurend ter discussie staan en is in principe niet aan een specifieke periode 

verbonden. In de visie beschrijven we de situatie van v.v. SVI voor de periode 2015-2019. 

Onze missie en visie zijn weergegeven als een bestaande feitelijke situatie, maar moeten 

worden gelezen als een toekomstperspectief, welke wij als Algemeen Bestuur voor de 

komende jaren zullen nastreven en koesteren. 

 

1.1 Missie 

De v.v. SVI wil binnen Zwolle Zuid de maatschappelijke partner zijn die een sportief en veilig 

klimaat  biedt waar op een verantwoorde wijze voetbal- en sportplezier, op zowel recreatief 

als prestatief niveau, binnen teamverband wordt aangeboden. Dit alles op een gezonde 

financiële basis binnen een actief verenigingsleven en met een heldere en duidelijke 

verenigingsstructuurstructuur waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op 

elkaar zijn afgestemd en waar iedereen zich thuis kan voelen. 

 

1.2 Visie 

Het Algemeen Bestuur heeft een visie ontwikkeld die zich toespitst op een zestal pijlers, 

bestaande uit:  

 

1.1.1 Voetbal 

v.v. SVI is een vereniging waar ieder individu van harte welkom is om in alle vormen van 

veld- en zaalvoetbal op prestatie- en op recreatief (breedtesport) op zijn of haar eigen 

niveau te voetballen. Bij v.v. SVI staat in de ontwikkeling en het plezier van spelers voorop. 

Dit wordt bereikt door spelers met hetzelfde niveau samen te laten voetballen, op een voor 

hen passend klasse niveau. De vereniging kent geen politieke kleur, geen religieuze banden 

of voorkeuren, noch andere eigenschappen die onze maatschappij opdelen.  
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1.1.2 Financieel 

De v.v. SVI streeft een gezonde balans na tussen een financieel gezonde vereniging en een 

solide bedrijfsmatige benadering  waar benodigde investeringen op een verantwoorde wijze 

kunnen worden gedaan. Ook willen we door middel van een goed en betrouwbaar imago 

een aantrekkelijke partner zijn. 

 

1.1.3 Betrokkenheid 

Het lidmaatschap van de v.v. SVI is meer dan tijdens trainingen of wedstrijden tegen een bal 

trappen. Ieder lid of ouder van onze jeugdleden verricht één of meerdere activiteiten c.q. 

werkzaamheden binnen de vereniging. Daarmee wordt voorkomen dat de werkzaamheden 

op de schouders van een beperkt aantal leden liggen. Er is sprake van een zo breed 

mogelijke actieve betrokkenheid door de hele vereniging. Dit onder het motto: 

   “Samen maken en zijn wij de v.v. SVI!”  

 

1.1.4 Maatschappelijk 

Steeds meer wordt er op sociaal en maatschappelijk gronden druk gelegd op c.q. verwacht 

van verenigingen. Zodoende wil de v.v. SVI  door middel van participatie, binnen de wijk 

Zwolle-Zuid, een belangrijke maatschappelijke rol bekleden en activiteiten ontplooien en 

ontwikkelen waarin haar maatschappelijke betrokkenheid zich manifesteert. Met andere 

woorden, onze maatschappelijke rol willen wij kracht bijzetten door de centrale rol van de 

v.v. SVI in Zwolle-Zuid verder te intensiveren.    

  

1.1.5 Duurzaamheid 

Duurzaamheid staat bij v.v. SVI hoog in het vaandel. In samenwerking met de Stichting 

Clubhuis SVI zal v.v. SVI steeds meer duurzaamheid door gaan voeren binnen de vereniging. 

Hierbij moet gedacht worden aan duurzame oplossingen op het gebied van aanschaf van 

middelen, stimuleren van het gebruik van duurzame middelen als ook het benutten van 

alternatieve energiebronnen. Hiermee hopen we naast een mooie bijdrage aan een betere, 

gezondere omgeving ook een financieel effect te mogen ervaren.  
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1.1.6 Facilitair 

Voor het voetbal en de overige activiteiten is een goede accommodatie nodig. Deze moet 

toereikend zijn om de eigen leden en de gasten op een nette en correcte wijze te 

ontvangen. Daarnaast moeten er voldoende en kwalitatief goede faciliteiten zijn om het 

voetbal en de overige activiteiten mogelijk te maken. 
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3. Strategie 

Om de genoemde visie op de zes pijlers te bewerkstelligen is het Algemeen Bestuur 

voornemens om de onderstaande strategie toe te passen, deze bestaat uit:  

 

3.1 Voetbal 

3.1.1  Doelstelling 

Het voetbaltechnisch beleid van de v.v. SVI is er op gericht om voorwaarden te scheppen  

voor hoogwaardig prestatiegericht voetbal en daarnaast voldoende ruimte te bieden voor 

recreatievoetbal. De voorwaarden voor hoogwaardig prestatiegericht voetbal zijn, een 

goede aansluiting tussen jeugd en senioren, scouting, opleiding spelers, begeleiders en 

trainers en faciliteiten.  

 

3.1.2 Jeugd 

Bij v.v. SVI staat in de jeugd de ontwikkeling en het plezier van spelers voorop. Dit wordt 

bereikt door spelers met hetzelfde niveau samen te laten voetballen, op een voor hen 

passend klasse niveau. De jeugdelftallen zijn onderverdeeld in selectieteams en recreatieve 

teams. Voor beide type teams gelden specifieke criteria en afspraken voor de indeling. De 

criteria en afspraken worden vastgelegd per leeftijdscategorie, conform de geldende 

leeftijdsvoorwaarden van de KNVB. 

 

Trainers 

Een belangrijk onderdeel van de opleiding wordt ingevuld door de trainers. Het is van belang 

om voor de hele vereniging goede trainers te hebben. Op prestatief niveau betekent dat  

v.v. SVI er naar streeft om op deze teams trainers te hebben met minimaal TCIII of 

studerend voor TCIII. Voor recreatieve trainers  wil v.v. SVI ondersteuning bieden door 

middel van het verzorgen van trainersavonden en het aanbieden van oefenstof. Verder zijn 

er vanuit de samenwerkingsverbanden met Sportservice en PEC Zwolle mogelijkheden voor 

het volgen van cursussen en clinics. Tot slot bieden we vanuit v.v. SVI de mogelijkheid aan 

om cursussen te volgen via de KNVB.   
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Train de Trainer concept 

Sinds het begin van het seizoen 2014-2015 zijn we bij de E- & F-jeugd van v.v. SVI gestart 

met het concept Train de Trainer. Onder leiding van gediplomeerde trainers worden onze 

veelal jonge jeugdtrainers wekelijks begeleid in het trainen van onze pupillen. De 

pupillentrainers krijgen ter voorbereiding op trainingen oefenstof aangereikt. Deze 

oefenstof kent een rode draad en is met name gericht op de technische vaardigheid van 

pupillen.  

 

Daarnaast worden ze op het veld tijdens trainingen gecoacht. Hierbij ligt de nadruk op 

aspecten zoals: hoe sta je voor een groep, hoe leer je pupillen voetballen, plezier in 

trainingen, creëren van een veilige speelomgeving  en de structuur van trainingen. Deze 

aanpak willen we de komende seizoenen verder ontwikkelen. En we verwachten daarmee 

een stap te kunnen maken in de ontwikkeling van onze trainers en daarmee onze jonge 

spelertjes.   

 

Samenwerking met PEC Zwolle 

De v.v. SVI kent al een jarenlange samenwerking met PEC Zwolle. Dit heeft geresulteerd dat 

al veel talenten gasttrainingen hebben gevolgd of zelfs definitief onderdeel zijn geworden 

van een jeugdelftal van PEC Zwolle. De v.v. SVI kan vanuit deze samenwerking gebruik 

maken van de (technische) kennis en kunde van PEC Zwolle. 

 

Faciliteiten en sfeer 

Het moet aantrekkelijk en plezierig zijn om bij v.v. SVI te voetballen. De sfeer is goed, er is 

een goede technische en elftalbegeleiding en er wordt veel gefaciliteerd. 

 

3.1.2.1 Recreatieve teams 

Bij de recreatieve teams zijn leeftijd, plezier en voetbalkwaliteiten belangrijke criteria. Maar 

ook wordt gekeken naar de huidige teamsamenstelling en naar verdeling van kwaliteit 

binnen de teams. Gezocht moet worden naar balans in de teams en het idee is dat spelers in  
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een team voetballen waarin ze het beste passen en waar hun talenten, samen met andere 

spelers, het best tot hun recht komen. 

 

3.1.2.2 Selectieteams 

Naast plezier is één van de doelstellingen van de jeugdafdeling er voor zorgen dat het 1e 

elftal van v.v. SVI bestaat uit zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers.  Voor alle jeugdselectie-

elftallen wordt gestreefd naar het hoogst haalbare. De realisatie hiervan wordt bepaald 

door de volgende factoren: 

 

Aanbod talent 

Door het grote ledenbestand is v.v. SVI één van de grootste verenigingen in Zwolle en 

omstreken. Daarmee is het aanbod binnen de junioren de komende jaren geborgd. De 

instroom bij de pupillen is een punt van zorg (demografisch effect Zwolle-Zuid), hierin zullen 

wij inventief moeten zijn om de “concullega’s voor te zijn. Het uitgangspunt is en blijft om te 

voetballen met eigen talenten en door de verbeterde prestaties talenten vanuit andere 

verenigingen aan te trekken (mits beter dan de eigen beschikbare talenten).  

 

Opleiding 

Het is van belang vanaf de jeugd een goede voetbaltechnische opleiding te verzorgen. De 

afgelopen jaren is hierin een eerste aanzet gegeven. Het beleid richt zich op de opleiding 

van de jongste jeugd tot en met de senioren. 

 

3.1.2.3 Meiden / Vrouwenvoetbal 

Bij de v.v. SVI kunnen meiden grotendeels binnen hun eigen leeftijdsgroep voetballen. Dit 

gebeurt vooralsnog op recreatief niveau, mede gezien het beperkte aantal elftallen. Als 

bestuur zien we dat er aanzienlijke ontwikkelingen zijn met betrekking tot de 

aantrekkingskracht van het vrouwenvoetbal in Nederland. Gedurende de aankomende 

bestuursperiode zullen wij derhalve verder onderzoek doen naar de gewenste invulling van  
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het meiden- en vrouwenvoetbal, en hoe we dit gezamenlijk met het mannenvoetbal op een 

verantwoorde wijze kunnen vormgeven.  

 

3.1.3 Senioren 

Bij de senioren is plezier nog steeds een belangrijke factor. Toch wordt hier ook gekeken 

naar resultaat. Dit geldt vooral voor de selectieteams. Van hen wordt verwacht dat ze op 

een zo hoog mogelijk niveau voetballen. 

 

3.1.3.1 Recreatieve teams 

Er is altijd al een scheiding geweest tussen selectie-elftallen en recreatieve elftallen. Dit is 

een vast gegeven binnen de sport in het algemeen. De v.v. SVI zal er voor zorgdragen dat de 

faciliteiten aanwezig zijn om te kunnen trainen en voetballen. Het uitgangspunt hierbij is 

plezier, waarbij prestaties niet onbelangrijk zijn. De v.v. SVI wil een vereniging zijn waar 

zowel recreatievoetballers én prestatievoetballers zich thuis voelen. Niet-selectievoetbal bij 

de senioren wordt gespeeld vanaf het 3e elftal. Niet-selectieteams vallen buiten het 

technische beleid van de vereniging. Zij worden wel geacht zich te houden aan de 

clubregels, waarden en normen die v.v. SVI als vereniging wenst na te leven. Voorafgaande 

aan het seizoen zullen binnen de BG Voetbal Senioren duidelijke afspraken worden gemaakt 

over het uitwisselen van spelers tussen prestatieve en recreatieve teams, waarbij het 

verenigingsbelang altijd voorop staat. 

 

3.1.3.2 Selectieteams 

Binnen v.v. SVI zijn het eerste en tweede elftal aangemerkt als selectieteams. Het eerste 

elftal speelt in de 2e klasse van de zaterdagamateurs. Het tweede elftal fungeert als 

opleidingsteam voor het standaardelftal met als doel in de reserve 1e klasse uit te komen.  

 

De selectieteams van v.v. SVI bestaan hoofdzakelijk uit talenten die we zelf hebben opgeleid 

of uit talenten die geïnteresseerd zijn om bij v.v. SVI te komen voetballen. Mocht uit de 

eigen opleiding geen spelers komen voor bepaalde posities dan wordt extern gezocht naar  
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de juiste invulling voor deze positie. Een externe speler mag echter nooit de ontwikkeling 

van de eigen opgeleide speler in de weg staan. Prestaties worden collectief beloond en dat 

wordt mogelijk gemaakt door de inkomsten vanuit sponsoring. Dit betekent dat uit principe  

 

geen betalingen worden gedaan aan individuele spelers. Immers, loyaliteit eindigt waar 

betaling begint. Ondanks het feit dat de sportieve ambities hierdoor wellicht tot op zekere 

hoogte worden beperkt, kennen clubloyaliteit en -stabiliteit in de visie van de vereniging 

een hogere prioriteit.  

 

Er wordt een uitzondering gemaakt voor gediplomeerde trainers en technische 

coördinatoren. De aanwezige marktwerking binnen de voetbalstructuur maakt het 

noodzakelijk om gediplomeerde trainers en technische coördinatoren een salaris, 

vrijwilligersbijdrage of onkostenvergoeding te betalen. Er wordt bewust gekozen om spelers 

niet te betalen voor het uitoefenen van hun hobby. 

 

3.1.4  Ambities 

Zodra aan de bovenstaande factoren optimaal invulling wordt gegeven dan kan het haast 

niet anders dat v.v. SVI sportief (nog) beter gaat presteren. Het streven naar  het hoogst 

haalbare is moeilijk meetbaar, maar geeft wel ambitie aan. Voor v.v. SVI, één van de 

grootste verenigingen van Zwolle en omstreken, kan de ambitie niet anders vertaald worden 

dan dat het 1e elftal minimaal in de 2e Klasse dient te spelen.  

 

Om er voor te zorgen dat het 1e elftal van v.v. SVI uit zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers 

bestaat, is het belangrijk dat onze jeugd op een zo hoog mogelijk niveau acteert. De ambitie 

voor de 1e junioren-elftallen wordt dan ook gesteld op Divisieniveau, met als ondergrens de 

Hoofdklasse. Naast de standaard teams is er voor de leeftijdscategorieën A t/m D minimaal 

1 schaduwteam. Deze teams fungeren als opleidingsteam voor het standaardteam in hun 

leeftijdsklassen. De sportieve ambities zijn als volgt:  
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 Ontwikkelen en implementeren van een voetbaltechnisch beleidsplan; 

 Het uitbreiden van de Bestuursgroep Voetbal Senioren & Opleiding met voetbal-

technische kennis; 

 Aanstellen Hoofd Jeugd Opleiding;  

 Herintroduceren spelersvolgsysteem voor alle pupillen en de junioren selecties; 

 

 Het door ontwikkelen van het “Train de Trainer-concept” bij de E- & F-pupillen;  

 Ondersteunen en verbeteren van de kwaliteit en kunde van de trainers; 

 Optimaliseren van de faciliteiten voor de recreatieve teams; 

 Beheersbaarheid ledenaantallen / instroom pupillen borgen; 

 Uitvoeren onderzoek synergie veld- en zaalvoetbal; 

 Uitvoeren onderzoek positionering meiden- en vrouwenvoetbal; 

 Uitvoeren onderzoek behoud junioren; 

 Faciliteren scheidsrechtersopleiding voor De A-, B- & C-teams, die structureel de tijdens 

pupillen wedstrijden de fluit kunnen hanteren. Faciliteren scheidsrechtersopleiding voor 

Senioren die A-, B- & C-junioren kunnen fluiten; 

 Sportieve doelstellingen prestatieve teams: 

 1e elftal  : Minimaal 2e Klasse 

 2e elftal  : Reserve 1e Klasse 

 A1   : 4e Divisie 

 A2   : Minimaal 2e Klasse 

 B1   : 4e Divisie 

 B2   : Minimaal 2e Klasse 

 C1   : 3e Divisie 

 C2, C3 (O14) : Minimaal 2e Klasse 

 D1   : 2e Divisie 

 D2, D3 (O12) : Minimaal 2e Klasse 

 E1   : Hoofdklasse 

 F1   : Hoofdklasse 
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3.2  Financieel 

3.2.1  Doelstelling 

De vereniging streeft naar een solide financieel beleid dat erop is gericht de financiële 

stabiliteit en continuïteit van de vereniging voor de lange termijn te waarborgen. 

 

Het Algemeen Bestuur hanteert een strakke begrotings- en budgetdiscipline, gericht op 

kostenbeheersing en opbrengstenoptimalisatie. Uitgaven en opbrengsten vinden plaats op 

een verantwoorde wijze en binnen de door de vereniging gestelde kaders. De ambities van 

de vereniging worden vertaald in een sluitende begroting die ter goedkeuring wordt 

voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. Door de jaarrekening legt het Algemeen 

Bestuur verantwoording af aan de leden. 

 

3.2.2  Ambities 

De inkomsten van de vereniging worden gedragen door drie pijlers: commercie, contributie 

en exploitatie van de kantine. Voor de verenigingsexploitatie zal dit onveranderd blijven. 

Wat betreft de kosten van de vereniging zal worden gekeken naar 

duurzaamheidsmaatregelen en het efficiënt en effectief inzetten van de beschikbare 

financiële middelen. Voor dekking van de investeringsprojecten en maatschappelijke 

activiteiten zal fondsenwerving (projectmatige financiering) een belangrijke rol spelen. Dit 

zal gaan in samenhang met de Stichting Clubhuis SVI en de in oprichting zijnde Stichting 

MVO. 

 

3.2.3 Commercie 

Door de mogelijkheid van diversiteit van sponsordoelen c.q. sponsormogelijkheden aan te 

bieden wordt verwacht dat meer maatwerk kan worden geleverd aan de sponsoren. 

Hierdoor kan de kwaliteit en kwantiteit van de sponsoring worden vergroot. Het zal leiden 

tot nieuwe sponsoren en tot uitbreiding van huidige sponsorpakketten.  
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De ambitie is een jaarlijkse groei van 5% in verhouding tot de huidige commerciële 

opbrengsten te realiseren, met inbegrip van “gesloten beurs“ overeenkomsten. Daarnaast 

wil het Algemeen Bestuur naar een structurele organisatie van sponsoractiviteiten waarbij 

de mogelijkheden om sponsoren meer exposure c.q. aandacht te geven aanzienlijk wordt 

vergroot. Om bovengenoemde ambities te kunnen inkaderen en specificeren zal het 

Algemeen Bestuur een commercieel beleidsplan opstellen. 

 

3.2.4 Contributie 

De contributie die in rekening wordt gebracht moet in verhouding staan tot het 

serviceniveau dat wij onze leden bieden. Het bestuur wenst een gematigd contributiebeleid 

te voeren, waarbij de voorwaarde geldt dat we minimaal het huidige serviceniveau aan onze 

leden kunnen blijven aanbieden. 

 

Verder is het bestuur voornemens een helder, transparant en doelmatig incassobeleid in te 

voeren voor het innen van de contributie. Het Algemeen Bestuur zet het huidige beleid met 

betrekking tot de opbouw de tenuevoorziening voort. Deze wordt opgebouwd gedurende 4 

jaren, waarna de voorziening wordt aangewend om de clubtenues te kunnen aanschaffen. 

De kosten voor het aanschaffen van de clubtenues zijn verdisconteerd in de contributies.  

 

3.2.5 Kantine exploitatie 

De kantine-exploitatie is een belangrijke bron voor de vereniging. Ook hier geldt dat we een 

gematigd prijsniveau willen hanteren, afhankelijk van inkoopprijzen en exploitatiekosten.  

 

Daarnaast is het Algemeen Bestuur van mening dat SVI door haar clubgebouw ruimte heeft 

om de gehele week onderdak te bieden aan sportactiviteiten. Hierbij wordt gedacht aan 

tafeltennis, biljarten, darten, fietsen, hardlopen, jeu de boules etc.  Er zal gekeken worden 

of het mogelijk is om die sportactiviteiten in en om ons sportpark naar de vereniging te 

kunnen trekken. Hieruit zullen dan huur-, contributie- en/of kantineopbrengsten worden 

gegenereerd.  
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3.2.6 Financieel beleid 

Het Algemeen Bestuur wenst meer inzicht en informatie in de financiën van de vereniging. 

Hiermee ontstaan meer sturingsmogelijkheden. Het Algemeen Bestuur is daarmee in staat 

om de inkomsten binnen de vereniging nog beter in te zetten en een verantwoord 

uitgavenbeleid te voeren. Om dit te bewerkstellingen zal het Algemeen Bestuur een 

financieel beleidsplan opstellen. Hierin zullen onder andere terugkomen de componenten:  

 

 Crediteuren- / Debiteurenbeheer; 

 Salarisadministratie; 

 Grootboek uitgangspunten; 

 Balansposities;  

 Inrichting van de administratieve organisatie en processen; 

 Communicatie van begroting, prognoses en periodieke verslaglegging. 

 

3.3 Betrokkenheid 

De strategie op de pijler betrokkenheid wordt opgedeeld in twee strategieën, deze zijn: 

 Vrijwilligers 

 Communicatie 

 

3.3.1.  Doelstelling vrijwilligers 

De huidige basis voor het vrijwilligersbeleid is (deels) gelegen in het convenant waarin 

beschreven staat dat ieder lid ouder dan 16 jaar en ouders van jeugdleden onder de 16 jaar 

verplicht zijn vrijwilligerswerk uit te voeren. Dit convenant is door meerdere verenigingen 

ondertekend, waaronder v.v. SVI, derhalve hebben we ons hieraan geconformeerd. 

 

De v.v. SVI wil de betrokkenheid van haar leden vergroten door hen in te zetten binnen de 

taken en functies van de vereniging. Via het Ledenportaal kunnen de ouders van onze 

jeugdleden en de senioren kenbaar maken waar ze goed in zijn of waar hun ambities liggen. 

Hiermee wordt voorkomen dat de werkzaamheden op de schouders van een beperkt aantal  
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leden ligt. Het doel is om de ouders van onze jeugdleden en onze seniorenleden geen 

sportconsument te laten zijn maar verenigingslid!  

 

De v.v. SVI kent naast haar voetballende leden ook ondersteunende / niet-spelende leden 

en leden van “de vrienden van SVI’. Door een financiële bijdrage laten deze leden zien 

begaan en betrokken te zijn bij de vereniging. 

 

3.3.2.  Ambities vrijwilligers 

 De organisatie van de vereniging draait op de inzet van vrijwilligers. Intensivering van 

taken is slechts beperkt haalbaar en in de meeste gevallen onwenselijk. De kern van de  

vrijwilligers dient niet te zwaar te worden belast. Alle ouders van jeugdleden onder de 

16 jaar en alle seniorenleden staan aangemeld in het Ledenportaal; 

 De druk op het kantinepersoneel wordt lager door betrekken c.q. inzetten van leden en 

ouders/verzorgers; 

 De werkzaamheden van de Materiaal Terrein Commissie is verankerd in het 

vrijwilligersbeleid; 

 Als vereniging hechten we belang aan het achterhalen van redenen van opzeggingen. 

Mede om hier eventueel lering uit te moeten trekken. Derhalve zal er een formele exit-

procedure voor leden worden ingeregeld;  

 Het Algemeen Bestuur wil middels de formatie van een werkgroep en een thema-avond 

met de leden van gedachten te wisselen over de mogelijkheden en onmogelijkheden 

om de betrokkenheid vergroten; 

 Het Algemeen Bestuur heeft de ambitie de ondersteunende leden en vrienden van SVI 

meer betrokken te laten zijn bij de vereniging en dit aantal leden te laten groeien. Dit 

betekent een heldere en continue communicatie naar deze leden, waarbij vanuit de v.v. 

SVI bepaalde faciliteiten worden aangeboden. Er zou geen onderscheid moeten gelden  

tussen ondersteunende / niet spelende leden en “vrienden van SVI”. 

 Met de invoering van een Fair Play-commissie is een eerste stap gezet in het hanteren 

van normen en waarden binnen de vereniging. Echter, fair play is maar een kleine  
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component binnen een groter geheel. In samenwerking met de KNVB zal een uitgebreid 

project omtrent een Veilig Sportklimaat gestalte gaan krijgen, waarmee we op vele 

vlakken onze vereniging en accommodatie een goed imago kunnen bezorgen, waar het 

een prettig en acceptabel sportklimaat voor iedereen betreft. 

 

 

3.3.3  Doelstelling communicatie 

Binnen een grote vereniging is een goede informatievoorziening en communicatie van groot 

belang. De vereniging streeft naar een goede en tijdige informatievoorziening richting al 

haar doelgroepen, zowel intern (leden, vrijwilligers) als extern (sponsoren, maatschappelijke 

partners, externe media, etc.). Om dit te kunnen bewerkstelligen is er door PR & de 

Communicatie Commissie een Communicatieplan opgesteld getiteld “Een nieuwe basis voor 

de club”. Hierin komen onder andere de onderstaande ambities naar voren. Dit plan zal de 

komende maanden verder worden geconcretiseerd.  

 

3.3.4.  Ambities communicatie 

 Het opzetten van een redactie met ingang van seizoen 2015/2016;  

 Optimaliseren van de huidige communicatiemiddelen (website, Facebook, Twitter, 

vrijwilligersportaal, app, narrowcasting, NAS-systeem); 

 Evt. opzetten van nieuwe communicatiemiddelen (bijv. LinkedIn, Instagram); 

 Periodiek uitbrengen van de nieuwsbrief; 

 Onderhouden van de goede relatie met externe media (bijv. Sportief Zwolle, kranten, 

Weblog Zwolle, etc.); 

 Onderhouden van de faciliteiten die deze communicatie mogelijk maken (WIFI, 

computers, narrow-casting tv’s, etc.). 

 

Om deze ambities te kunnen bewerkstelligen is het opzetten van een redactie van essentieel 

belang. De redactie dient sterk verankerd te zijn binnen de bestuursgroepen die de 

vereniging rijk is, zodat nieuwsberichten en beslissingen vanuit de verschillende  
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bestuursgroepen (tijdig) naar de leden kunnen worden gecommuniceerd. Daarnaast is voor 

het onderhoud van de faciliteiten afstemming met de ICT Commissie van groot belang.   

 

3.4. Maatschappelijk 

3.4.1  Doelstelling 

De doelstelling van het Algemeen Bestuur  is om het sportpark De Siggels meer een 

kernwaarde te laten zijn in de wijk Zwolle-Zuid. Een ontmoeting plaats waar een ieder, van 

jong tot oude van valide tot minder valide, kan sporten en verbinden.  

 

3.4.2  Ambities 

Om deze doelstelling te realiseren wil het Algemeen Bestuur de volgende acties uitzetten: 

 Het oprichten van een Stichting MVO; 

 In de zomerstop het KidsCourt en Beweegtuin realiseren; 

 Aanvragen verruiming bestemmingsplan accommodatie; 

 Opzetten maatschappelijke activiteiten; 

 Overige nieuwe (sport)activiteiten. 

 

Stichting MVO 

De apart op te richten Stichting MVO zal als contactpersoon optreden richting onze 

maatschappelijke partners voor het gebruik van de Beweegtuin, KidsCourt en clubhuis. 

Daarnaast zal de Stichting MVO door middel van fondsenwerving gelden proberen te 

initiëren voor de maatschappelijke activiteiten.  

 

KidsCourt en Beweegtuin 

In juni 2015 zal gestart worden met de aanleg van het KidsCourt en Beweegtuin. Beiden 

zullen voor aanvang van het nieuwe voetbalseizoen gerealiseerd zijn. Het KidsCourt en 

Beweegtuin zullen samen met het clubhuis en kleedkamers gebruikt kunnen worden door 

onze maatschappelijke partners. De ontvangen huur of subsidie zullen ten goede komen van 

de v.v. SVI. 
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Verruiming bestemmingsplan 

Het Algemeen Bestuur zal samen met de Stichting Clubhuis SVI een verzoek indienen bij de 

Gemeente Zwolle om de bestemming te wijzigen in de functie van Wijkcentrum. Door deze 

verruiming zijn er meer mogelijkheden om het clubgebouw te exploiteren zodat er 

inkomsten worden, middels verhuur en kantineomzet, gegenereerd die rechtstreeks de v.v. 

SVI ten goede komen. 

 

Maatschappelijke activiteiten 

Bij maatschappelijke activiteiten moet gedacht worden aan Koningsdag, Koningsspelen, 

Sportief Zuid, Respect Festivals, sportdagen en bijeenkomsten.  Op de niet-voetbaluren kan 

het terrein en gebouwen gebruikt worden voor deze activiteiten. 

 

Overige sportactiviteiten 

In het verlengde van het hoofdstuk “Maatschappelijk” is de doelstelling van het Algemeen 

Bestuur om de komende bestuursperiode te onderzoeken of het mogelijk is om andere 

verenigingsactiviteiten op ons sportpark te realiseren. Hierbij mogen deze nevenactiviteiten  

 

geen beslag leggen op de sportvelden en trainingsaccommodatie. Hierbij kan gedacht 

worden aan  activiteiten als biljarten, fietsen, hardlopen, darten etc.  

 

Participatiewet 

Het Algemeen Bestuur zal i.s.m. het Sociaal Wijkteam nader bekijken in hoeverre mensen 

vanuit de wijk Zwolle-Zuid, die een uitkering genieten van de gemeente Zwolle,  kunnen 

participeren binnen de v.v. SVI. Deze participatie zal bestaan uit het invullen van reguliere 

functies en projectmatige functies, hierbij valt te denken aan schoonmaak- en 

 schilderwerkzaamheden als ook de bemensing van de MTC ruimte op doordeweekse 

avonden etc.  
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Bovenstaande kan v.v. SVI een besparing opleveren (minder uitzetten van vrijwilligers 

vergoedingen) en een grotere betrokkenheid vanuit de wijk met mogelijkheden tot 

ledengroei. 

 

3.5 Duurzaamheid 

3.5.1  Doelstelling 

De doelstelling van het Algemeen Bestuur is om, in samenwerking met de Stichting Clubhuis 

SVI, te komen tot een duurzaam sportpark. Deze duurzaamheid  kan gerealiseerd worden 

door wel overwogen beslissingen te nemen ten aanzien van groot en klein onderhoud, de 

keuze van materialen en apparatuur etc. 

 

3.5.2  Ambities 

De ambitie van het Algemeen Bestuur, alsmede Stichting Clubhuis SVI, is om het groot 

onderhoud aan het huidige dak van ons clubhuis zodanig uit te voeren zodat er een goed 

geïsoleerd dakbeschot wordt aangebracht alsmede het aanbrengen van duurzame energie, 

hierbij valt te denken aan zonnepanelen, Led-verlichting, windenergie etc., op het 

dakbeschot. 

 

Door het aanwenden van duurzame middelen, Led-verlichting en alternatieve 

energiebronnen zal dit indirect geld gaan opleveren. De indirectheid bestaat uit het gegeven 

dat grotendeels de aanschaf van materialen als de nutsvoorzieningen in de huurprijs van de 

Stichting Clubhuis zit. Er is echter contractueel vastgelegd dat besparingen e.d. één op één 

worden gekort op de huurprijs. 

 

3.6 Facilitair 

3.6.1 Doelstelling 

De vereniging streeft er naar dat alle faciliteiten binnen het clubhuis, sportpark en 

materialen  van optimale kwaliteit zijn zodat, 

 Het clubhuis een gezellig onderkomen is voor de SVI-leden en haar gasten; 
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 Het sportpark het visitekaartje is van de v.v. SVI; 

 De materialen voldoende aanwezig zijn en in goede staat verkeren om trainingen te 

kunnen volgen en wedstrijden en toernooien te kunnen spelen.    

 

3.6.2 Ambities 

De facilitaire ambities van het Algemeen Bestuur hebben betrekking op clubhuis, sportpark, 

materialen en activiteiten. 

 

Clubhuis 

 Het optimaliseren c.q. verbouwen en vernieuwen van de keuken en haar installaties, 

waarbij gelet wordt op duurzaamheid; 

 Het realiseren van een nieuwe bestuurs- en commerciële ruimte aan de zijde van het 

huidige dakterras (deze ambitie wordt mede ingegeven door het feit dat er groot 

onderhoud uitgevoerd dient te worden aan het dak van het clubhuis); 

 Het verplaatsen van de hoofdingang van het Clubhuis naar de zijnde van veld 2 om 

hiermee een logische loop te realiseren vanuit de ingang van het Sportpark naar het 

Clubhuis. Dit vergt enige bouwkundige aanpassingen mede om de garderobe in “ere” te 

herstellen en om voor het “hoekje” een plezierige plek te waarborgen. 

 

Sportpark 

 Realisatie van het KidsCourt en Beweegtuin; 

 Herbestrating van het Henk Eenkhoorn plein; 

 Verbetering toegankelijkheid van het Sportpark (toegangspoort/aanwijsborden); 

 Opwaarderen en verplaatsen ingang van het sportpark / clubhuis;  

 Actueel houden en uitvoeren van onderhoudsplan kleedkamers en verzorgingsruimte; 

 Updaten van het onderhoudsplan voor het clubhuis.  

 

 Materialen (MTC en Kledingcommissie) 

 Uitgifte nieuwe tenues en overige materialen; 
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 Minimaliseren van de kosten van vervanging door verliezen door alle kleding van v.v. 

SVI te voorzien van een registratienummer; 

 Handhaven en verder verbeteren van het inkoopbeleid voor materialen. 

 

Activiteiten (Activiteiten Commissie)  

 Meer activiteiten te organiseren gericht op intensiveren van het contact van leden 

onderling en nieuwe leden; 

 Bestaande succesvolle activiteiten door te ontwikkelen om het bestaansrecht hiervan 

op langere termijn te borgen. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het 

aanpassen van het programma van de familiedag om deze voor een nog bredere groep 

leden en overige betrokkenen bij SVI aantrekkelijk te maken, zoals de 

senioren(voetballers), vrienden van SVI en/of oud leden. 
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4 Concrete doelen 

4.1 Samenvatting concrete doelen Beleidsplan 2015-2019 

 

 

 

  

Nr. Strategische doelstellingen Pijler Periode

1 Oprichten Stichting MVO Maatschappij 2015

2 Realiseren KidsCourt Maatschappij / Facilitair 2015

3 Realiseren Beweegtuin Maatschappij / Facilitair 2015

4 Herinrichten Henk Eenkhoornplein Maatschappij / Facilitair 2015

5 Oprichten werkgroep vergroten betrokkenheid leden Betrokkenheid 2015

6 Opstellen Commercieel beleidsplan Financieel 2015 - 2016

7 Opstellen Financieel beleidsplan Financieel 2015 - 2016

8 Structureel organiseren van sponsoractiviteiten Financieel / Betrokkenheid 2015 - 2016

9 Herzien en invoeren van incassobeleid Financieel 2015 - 2016

10 Aanscherpen vrijwilligersbeleid Betrokkenheid 2015 - 2016

11 Invoeren formele exit-procedure van leden Betrokkenheid 2015 - 2016

12 Ontwikkelen en implementeren van een technisch beleidsplan Voetbal 2015 - 2016

13 Doorontwikkelen van interne media / opzetten redactie Financieel / Betrokkenheid 2015 - 2016

14 Wijzigen c.q. oprekken bestemmingsplan accommodatie Maatschappij / Facilitair 2015 - 2017

15 Invoeren Gedragscode voor vrijwilligers Algemeen 2015 - 2017

16 Invoeren formele functioneringsgesprekken trainers Voetbal 2015 - 2017

17 Uitvoeren onderzoek synergie veld- en zaalvoetbal Voetbal 2015 - 2017

18 Actualiseren ledenadministratie Algemeen 2015 - 2017

19 Investeren in Veilig Sportklimaat Maatschappij / Betrokkenheid 2015 - 2017

20 Optimaliseren van de faciliteiten voor de recreatieve teams Voetbal 2015 - 2018

21 Doorontwikkelen opleidingsniveau trainers Voetbal 2015 - 2019

22 Jaarlijkse groei van sponsorinkomsten van 5% Financieel 2015 - 2019

23 Inkomsten genereren middels Stichting MVO (huur en kantinemarge) Financieel 2015 - 2019

24 Ontwikkelen en introduceren nieuwe verenigingsactiviteiten Maatschappij / Betrokkenheid 2015 - 2019

25 Beheersbaarheid ledenaantallen / instroom pupillen borgen Voetbal / Facilitair 2015 - 2019

26 Opwaarderen en verplaatsen ingang sportpark / clubhuis Financieel / Facilitair 2016

27 Aanstellen Hoofd Jeugd Opleiding Voetbal 2016 - 2018

28 Herintroduceren spelersvolgsysteem voor pupillen en junioren Voetbal 2016 - 2018

29 Uitvoeren onderzoek positionering meiden- en vrouwenvoetbal Voetbal / Maatschappij 2016 - 2018

30 Uitvoeren onderzoek behoud junioren Voetbal / Maatschappij 2016 - 2018

31 Renovatie dak hoofdgebouw Duurzaamheid 2016 - 2018

32 Invoeren duurzame energiebronnen Duurzaamheid 2016 - 2018

33 Renovatie keuken incl. apparatuur Duurzaamheid / Facilitair 2016 - 2018

34 Realiseren nieuwe bestuurskamer en comm. ruimte Financieel / Facilitair 2016 - 2019
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Bijlage 1 Organigram 

 

 

 


